
 
 

DIÁKTANÁCSADÓ TESTÜLET A JEZSUITA GIMNÁZIUMBAN 

 

Az iskolai nevelésben napról-napra egyre több, gyermekeinket érő negatív hatással kell 

szembesülnünk. A társadalmi tendenciák, a széteső családok, a fiatalokra ható 

egészségromboló negatív életpéldák, a kortársak egymás közötti bántalmazásai mind-

mind a mindennapjaink részévé váltak. Van nevelő, aki időben észreveszi és van, aki csak 

a kialakult súlyos helyzetet konstatálja. A jezsuita nevelés próbál ezekre a kihívásokra is 

megoldásokat találni.  

A cura personalis (személyes törődés) alapvető jellegzetessége iskolánknak. Az egyéni 

törődés a bajban is a leghatékonyabb segítség. De valóban mindenki egyformán képes 

erre? Emberként külön-külön nekünk is vannak korlátaink. Ki ebben, ki abban erősebb. 

Mégis mit lehet tenni, ha szembesülünk nevelési gondokkal, alulteljesítő gyerekekkel, 

veszélybe került fiatalokkal?  

Évekkel ezelőtt felmerült az iskolavezetésben az a kérdés, hogy hogyan lehetne megelőzni 

a tanulóinkat érintő negatív hatásokat és mit kellene tenni, mikor már jelződik a 

probléma. Bízzuk az osztályfőnökre? Hagyjuk, hogy megküzdjön a feladattal? Vagy 

segítsünk neki abban, hogy egy „szakértői csapattal” közösen fusson neki a megoldásra 

váró nevelési feladatnak.    

Iskolánkban a személyes törődés eszközeivel élve az eltelt években sok diákunk kapott 

lelki, illetve szociális segítséget, valamint a tanulásban támogatást. Ennek a rendszernek 

a tovább fejlesztése céljából felállítunk egy diáktanácsadó testületet. Felépülését az 1. 

ábra mutatja.  A testület értekezlet formában működik. 

 

1. ábra Diáktanácsadó testület 



A cél elsődlegesen az, hogy az osztályfőnök, ill. a nevelő ne maradjon egyedül a 

problémájával, hanem egy szakmai testület segítsen neki a helyzet feltárásában, 

megoldási javaslatok tételében és a nyomon követésben. Összefogja a feleket, értesítse, 

segítse a szülőt, javasolja a megfelelő szakember segítségét és kezelje a kialakult helyzetet, 

hogy annak a negatív hatásai ne befolyásolják tovább a tanuló megfelelő előrehaladását 

mind tanulmányi-, mind személyiségfejlődésében. 

 

ALAPHELYZET 

 

- iskolánkban több mint 730 diák tanul, ez a létszám növekszik az elkövetkező 

években a sportosztály felmenő rendszerében; 

- nagy osztálylétszámok jellemzőek, az osztályfőnökök tanári feladatokkal való 

leterheltsége kevesebb figyelmet és energiát enged a gyerekekkel való személyes 

törődésre; 

- a társosztályfőnöki nevelői szerepvállalás jelentős eltéréseket mutat, esetenként a 

feladata csak adminisztratív munkára terjed ki; 

- a magyarországi családok helyzete visszatükröződik sok diákunk életvitelében – a 

családok nehézségei, krízisei sok esetben jelentősen befolyásolják a gyermekek 

iskolai teljesítményét, viselkedését; 

- sok a különféle okok miatt segítségre szoruló gyermek az iskolánkban; 

- a verbális és a fizikai erőszak, valamint a virtuális világban zajló bántalmazás is 

jelen van a diákok között; 

- több esetben megjelenik a kirekesztés is a közösségekből; 

- kamaszkori problémák által okozott magatartás,- és viselkedésbeli változások 

megfelelő kezelése; 

- az ideális egyensúly megtalálása a hétköznapi feladatok és az iskolán kívüli 

tevékenységek között, illetve annak támogatása; 

- több diákunknak tanulási nehézségekkel is meg kell küldenie; 

- diákjaink körében jelen vannak azok az életviteli és viselkedési formák, melyek 

destruktív életvitel kialakulásának kedveznek: alkohol, túlzott mértékű 

számítógépes játék ill. internethasználat, korai szexualitás, indulatkezelési 

nehézségek, stb. 

- iskolánkban jelentős a kollégista diákok száma, akik távol kerülnek a családtól a 

hét munkanapjain, a kollégiumi nevelők pedig nagy nyomás alatt végzik a 

munkájukat (iskola, szülő, diákok elvárásai, stb.); 



- a bejövő évfolyamok beilleszkedési folyamata és közösségalakulása tudatos 

pedagógiai támogatást igényel; 

- a segítségre szoruló diákok követése fokozott figyelmet érdemel; Ezen a téren több 

alkalommal keletkezett rés/szakadás a segítő és megtartó hálón. 

 

KONKRÉT VÁLASZ A PROBLÉMÁKRA  

 

A segítségnyújtás tudatos és szakszerű megszervezése és megadása céljából felállítottunk 

egy diáktanácsadó testületet. A testület heti rendszerességgel találkozik. Minden 

találkozóról jegyzőkönyvet készít, melynek tartalmát ismertetik azokkal, akiket a testület 

megjelöl. A testület tagjai teljes diszkrécióban és a szükséges titoktartással dolgoznak. A 

testület elkészítette saját szabályzatát és mindenkori éves munkatervét, mely lényeges 

teret ad a preventív célú programoknak.   

Fegyelmi esetekben a testület megfogalmazza észrevételeit és ezzel segíti az ügy 

pedagógiailag indokolt rendezését.  

 

A SEGÍTSÉGET NYÚJTÓ/TÁMOGATÓ ÉRTEKEZLET FELADATAI  

 

1.  ESETMEGBESZÉLÉS 

-  a testület tagjai konkrét eseteket hoznak a konferencia elé, osztályfőnökök 

és szaktanárok is terjeszthetnek elő olyan eseteket megbeszélésre, melyek 

az iskolai élet mindennapjaiban előfordulnak.  

2.  AZ ESET BESOROLÁSA 

- a segítséget nyújtó konferencia keretein belül tisztázásra kerül az eset 

illetékessége/hatásköre 

-  a lehetséges belső és külső segítségek összehangolása 

-  az iskolában, kollégiumban tanító és a külsős pedagógusok támogatása 

-  transzparens belső kommunikáció és belülről jövő pedagógiai impulzus 

szakmai professzionalizmus csoportosítása 

- olyan külsős szervek bevonása a hálózatba, mint például családsegítő 

szolgálat, orvosok, terapeuták, szexuális erőszak elleni prevenciót támogató 

szervek, drog prevenciós szakemberek stb. 

3. DÖNTÉS/CSELEKVÉS  

- minden értekezlet konkrét döntéssel és tennivalókkal, a tennivalók 

megszervezésével fejeződik be. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra   A működés menete 

 

 

4. REFLEXIÓ ÉS INTÉZKEDÉSEK 

- A Diáktanácsadó testület rendszeresen reflektál saját tevékenységére. 

Előre meghatározott formában reflektál a korábbi értekezleten hozott 

döntésre és értékeli a tervek megvalósulását. Kiemelten figyel a diákok 

nyomon követésére, a diákokkal kapcsolatos - folyamatos vagy alkalmi - 

segítő beavatkozások megvalósulására. Kéthetente beszámol az 

igazgatónak. Negyedévente preventív céllal tájékoztatást nyújt a 

nevelőtestületnek, illetve eseteként a kollégiumi nevelőtestületnek.  A tanév 

végén elkészíti éves beszámolóját (2. ábra).  

 

A DT testület munkája során követi: 

-  a gyermek- és ifjúságvédelmet szolgáló jogszabályokat,  

- az iskola nevelési elveit, 

- a pedagógia programot,  

- a házirendet, 

- javaslatot tesz a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatosan,  
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- ha szükséges, javaslatokat fogalmaz meg a tantestületnek az iskola nevelési 

elveinek és pedagógiai programjának változtatására.  

Ezzel együtt minden résztvevő a saját szakterületére vonatkozó etikai követelményeknek 

is köteles eleget tenni.  


